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A.l POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

tast I.

Všeobecné Informácie

1 IOt:NT1FldaAVERtlNtHO OmAAAVATtLA

Nhav:
AdreY:
ICO,
lContaktn~ osoba :

Katolícka untverlita v Ružomberku
Námestie A.. Hlinku 60. 034 01 Rufomberok
37801279
Ing. Veronika MihaJová (tel. čo O9OS 187 876, e-mail: veronika.m ihalova@oola.sk)

2 PREDMn zAKAzKY

2.1 Názov predmetu zákilky: Digitalizatné j:lraCOVisko KU v Rulombl!fku

2.2 'i lavnýpredmet a doplňuj uce predmety zo SpoI~ho s10vnfka obstarávania ((PV) ;

3020000O-1 PočJta00v6 zariadenia a spotrebnýmatenAI
4800lXl00-8 $oftvtfovt banky a lntonnamé systémy

Podro bné vymedzenie predmet u zákazky tvoričasť ~ťa!ných podkladov 8.2 Opis predmetu zákazky.

3 ROZDEUNIEPREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Zákazka nie je rozdelená na časn Ponuku j e potrebné predloliť na celý predmet zákazky.

4 VARIANTNt RIESENIE
4.1 Uchádzačom saneumof r'u}e predJo!i ( variantné rtešenle vo vztahu k pofa dovanému rtešenlu .
4.2 A.k súčasŕcu pon uky bude aj variant né riešenie, nebude takéto varia ntné nešenre zaradené do vyhodnoten ia/brané do

úvahy.

5 ZODPOvtDNOsf UCHÁDZAČAZAPRE!T\JDOVANIE sOfA1rriCH PODKLADOV

5.1 Uchádzači zodpovedajú za pozorn é preštedcvante súťa!ných podkla dov, vrátane v~etkých doplneni súťažných

podkladov, kt oré mólu byt vydané počas lehoty na w svetrovent e, pripadne doplnenie súťa!n';ch podklado v.
V pripa de. Ie uchádzač uspeje. nebudú sa brat do úvahy Iladne nároky na zmenu/ úpravu ceny ponuky vyplývajúce
z chýb alebo opom enutf povinn osti uchádzača.

6 MIESTO A TtRMfN DODANIA. PREDMET\J ZJ.XAZJt:r
6.1 M iesto alebo mi esta dod'ilnlit predmetu zákazky:

Katolich univerz ita v Aul om berku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Rufomberok

oliu trvania: 18 mestecov

7 ZDROJ FlNANtNÝOI PROSTRIlDKOV

7.1 P-edmet zákazky bude spolufinancovan'; v ri rna Operalného programu informatizide sPOločnosti, Prioritná os 2
Rozvoj pamJtových a fondových in~tjtúdf a oooO\la ich národnej infr.ritruktúry.

8 VER[JNAZMUNA

8.1 Typ verejnej zmluvv: Kúpna zmluva uzavretá podra § 409 zikona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znen'
neskodlch precptscv

8.2 PodrobM vymedzenie zmluvn.;ch podmienok na dodanie poiadovaného peecmetu zákazky tvori fasť súťainých

pod kladov 8.1 Obchodné pod mienky dodania predmet u z.ikazkv, Vf"átiJ~ Čisti 8.2 Opis predmm liIkitzky.



9 UHOTA VIAZANom PONUKY

9.1 uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk ii I do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávatel"om do 31.03.2014.

9.2 Verejný obstarávater si vyhra dzuje právo pred fž iť lehot u viazanost i ponúk. o lom v dostatočnom predstihu informuje
uchádzačov.

Cas! II.

Dorozumievanie a vysvetrovanle

10 DoAOZUMIfYAME MEDlJ VEREJNÝM OBSTWYAT'ECOM A uCMADZAC:MI

10.1 Poskytovanie vysvetleni a in~ dorozumievanie medzi verejným obstarávaterom a uchádzačmi sa uskutočňuje

osobným dorutením, poltavou zásielkou alebo proslredníetwm elektronických prcstnedkcv.

11 V'YSVETtOYAH1E A DOPLNENIE sútAlNi'CHPODKLADOV

11.1 V prípade nejasnosti/potreby objasnenIa podm ienok útastl uchádzačov vo verejnom obstilrávaní. uvedených
v oznámeni, prost rednlctvom ktorého bola vyhl!sená metóda verejného obstarávania a/alebo y 5Úťalnýdt

podkladoch i1lebo iných dokumentoch poslcytnutýdl verejným cbstarávateŕcm v leho te na predkladanie ponúk.
môle ktorYkol'vek z uchádzačov pobadať o ich vysvetlenie na adrese :

PPLA. s.r.c.
Pohranični'kov 56
851108fatlslava

Verejný ccstar ävater vtak odporuČil vyuliť elektronlcku formu komunikáde for mou zaslania e-mailu na adresu:
veron lka.mihalo",a@ppla sk

V pr fpade vyu f it ia elekt rc nrcke] formy komunIkácie, nie Je pot rebné za Sie l ať I ladostr zároveň aj v listi nnej fo rme
Ipcšteul .

11,2 Za včas doru čen ú pol iadavku uchádzača o vysvetlenie pcd te bodu 11.1 sa bude povalovať pofladavka o vysvetlenie
doručená najneskôr do 08.11.2013, Verejný obstarávater odporúča posielanie Itadcstl fc rmcu emailu ,

12 OBHUADKA MIESTA DODANIA PREDMEnJOBSTAftAVANIA

12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Cas! III.

PrIprava ponuky

13 VYHOTOVENIE PONUKY

13,1 Ponuka musi byť vyhotoven~ v plsomnej forme. ktorá zahezpetr trval~ zachytenie )ej obsahu. Ponuka musI byť

vyhotovená nezmazatel"ným atra mentom rukopisom. pisacím strojom ..lebo tlačiarenským výstupným zartadenim
výpočtovej techniky, ktorej obsah Jepre fyzickú osobu litaterný.

13,2 Potvrdenia. doklady a In~ dolcumenty tvoriace ponuku. poiadovant!! v omJimeni, prostrednletvom ktorého bola
vyhlásená verejná súťa! a v týchto súťainých podkladoch. musia byť v ponuke predlofené ilko prvopisy/origin~Jy

alebo ich úradne osvedčen é kópie, pokiaf nie je určene inak,

14 JAZYK POHUtCY
14.1 ?onuka il d'illiie doklady vo verejnom obstarávan í musia byt pred lofl!f1~ v ltámom jazyku.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzcKOV alebo záujemcov so sklJom mimo územia Slovenskej

r~ubliky musia byt predlolené v pôvodnom jazyku a slitasne musia byt prelofené do št átoehc jazyka okrem
dokladov predlofenych v českom jazyku. Ak. sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujúd je preldad v št átnom jazyku

o.
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15 MENAA CENYUVADZANt V PONUKE

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodan ie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,

bude vyjadrená v eurách.
15.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa zákona NR SR

é.18!1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87!1996 Z. t., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996Z. z. o cenách.

15.3 Navrho vaná zmluvn á cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.
15.4 Ak je u chádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len nDPW), navrhovan ú zmluvnú cenu uvedie v zloženi:

15.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

15.4.2 sadzba DPH a výška DPH,
15.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

15.5 Ak uchádzač nie je ptanterom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je plentercm
DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

16 ZÁBEZPEKAPONUKY

16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje .
16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 ( .
16.3 Doklad o zloženi zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte

verejného cbsterävateta podte bodu 16.4 písm. a) alebo ak ponuka uchádzača nebude obsahovať záručnú list inu
banky pocta bodu 16.4 pism. bI, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

16.4 sp ôsobv zloženia zábezpeky:
a. Zložením finančných prostr iedkov na bankový účet verejného obstarávateľa :

i. Finančné prost riedky musia byť zložené na účet verejného cbstarävateľa č. 7000085923/8180.
i i. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstará vateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty

na predkladanie ponúk.
iii. Súčasťou ponuky uchádzača bude bankou potvrdený doklad · avízo o splat nej a realizo vanej platbe,

o zložení požadovanej zábezpeky uchádzačom, alebo iný doklad, ktorý bude predmetnú skutočnosť

(zloženie zábezpeky) preukazovať. Doklad uchádzač doloží ako origInál alebo úradne overenú kópiu .
b. Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:

I. Uchádzač predloži záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného cbstar évatera
za uchádzala do výšky zábezpeky.

ii. Záručná list ina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky
v Slovenskej republike alebo zah raničnou bankou. Záručná listi na musí byť predložená v pôvodnom jazyku a
súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku .

iii. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti
ponuk.

iv. Verejný obstará vateľ odporúča u chádzačom, aby spolu s ponukou zviazali iba fotokópiu (neoverenú )
záručnej listiny a originál predložili nezviazaný s ponukou - a to l dôvodu, aby pred uplynutím jej platnosti
bolo možné vrátiť originál záručnej listiny uchádzačovi .

16.S podmienky vrátenia alebo uvojnenra zábezpeky po uzavretí zmluvy:
a. Ak uchádzač zložil zábezpeku zloženim finančných prost riedkov na účet verejného obstarávateľa, verejný

obstar ávateľ ju vráti aj s úrokmi (ak ich banka poskytu je) vo výške aktuálnej sadzby banke, kde bola zložená,
okrem prípadov, kedy zábezpeka prepadá v prospech verejného obstarávateľa.

b. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnen á najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy s úspešným
uchádzačom. Úroky (ak Jeh banka verejnému obstar ävaterovr poskytuje) budú vrátené do 30 dni od uzavret ia
.zmluvy s úspešným uchádzačom.

c. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty , na ktorú bola vystavená
(vrátane predíženej lehoty), ak veriteľ (vere jný obstarávatel') neoznám i banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.

d. Verejný cb star évater vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dn í, ak bol uchádzač (alebo ponuka uchádzača) vylú čený

z verejného ob starávania a nepod al námietky proti postupu verejného obstará vateľa v lehote podra § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní.

e. Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania záka.zky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačom .

f. V pr lpade predlženle lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia
predfženej lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú povinní požiadal banku o pred(ženie platnosti záručnej listiny
v prípade, ak im bude verejným obstarávateľom oznámené predfženle lehoty viazanosti ponúk .

g. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej pon uky v čase

po up lynut! lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk , t .]. počas plynutia lehoty
viazanosti ponúk alebo ak v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávani nepredloží doklady...
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v čase a spôsobom určeným verejným cbstarávaterc m alebo predložf doklady, ktoré sú sfalšované alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného
postaveni a, finančného a ekcncmtck éhc postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejn om
obstaráva ni v jeho prospech alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávani.

17 O BSAH PONUKY

17.1 Ponuka predlož ená uchádzačom musf obsahovať tieto doklady:

17.1.1 vyhlá senie uchádzača o tom, že súhlasi s podmi enkami verejnej súťaže určenými verejným cbstar ävatercm
a že všet ky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé; citované vyhlásenie mus! byť podpísané uchádzačom

alebo osobou oprávnenou konať za uchádza ča .

17.1.2 potvrdenia. doklady a dokumenty, prostredn íctvom ktol"{ch uchádzač preukazuje splnen ie podmienok
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámeni prostrednlctvom kto rého bola vyhlásená verejn á súťaž

a poora časti suťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,

17.1.3 v prfpade skupiny dod ävatercv vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktol"{ bude oprávne ný
prijlmať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podplsanú všet kými členmi

skupin y alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

17.1.4 tabul'ku parametrov pcdra prilohy Č. 2,

17.1.5 dokla d o zloženi zábezpeky podte bodu 16.

17.1.6 návrh kúpnej zmluvy podra časti B.1 a prnohy Č. 3 súťažnýCh podkladov,

17.1.7 návrh na plneni e kri tér if s uveden ím celkovej zmluvnej ceny. vypracovan ý podra čast i A.3 ~ K ri té r iá na
hodnotenie ponúk a pravidlá Ich uplatnenia " súťažných podkladov a prílohy č. l súťažných podkladov,
podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.

17.1.8 kóp ia ponuky v elektronickom form át e pod ra bodu 20.5 súťažných podk ladov.

17.2 Doklady pocta bodov 17,1.1 až 17.1.5 budú predložen é v čast i ponuky označenej ako ..Ostatné", Doklady podľa

bodov 17.1.6 až 17.1.8 budú predložené v časti ponuky označenej ako "Kritériá ".

18 NAKLADVNA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloi ením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči

verejnému cbstar ävateľovl. bez ohradu na výsledok verej ného cb star évanla.

18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehot e na predkladanie ponúk pccľa bodu 22.2, sa
počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynut! lehoty viazanosti ponúk podra bodu 9 uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej sú ťaže.

fast IV.

Predkladanie ponuky

19 UCHADZAČ OPRÁVN ENÝPREDLOŽIŤ PONUKU

19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právn1cká osoba vystupu júca voči verejnému obstarávateľovi samostat ne
alebo skupina fyzi cky-ch osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému cbster á vateľcvt spoločne.

19.2 Právnická osoba. ktorej zakladater, člen alebo spo ločník je politická st rana alebo politické hnutie, sa verejne j s ú ŕaž e

nesmie zúčastn iť.

19.3 Ak ponuku predlož! právnická osoba uvedená v bode 19.2, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a
bude vylúčená z verejnej súťa ž e.
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20 PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku . Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku . Verejný obstar ávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne čl enom

skupiny dodávateľov ,

20.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návr hu na plnenie kritér Ií na
vyhodnotenie ponúk, označenú slovom " Kritér iá" a osobitne odde lenú a uzavretú ostatn ú čast ponuky označenú ako

"Osta tné" .
20.3 Uchádzač pred loží obe časti ponuky (Ca st ponuky "Krit ériá" a časť ponuky "Ostatné") zabalené v samostatných

obaloch označených podra bodu 20.2 v jed nom uzavretom obale označenom podľa bodu 21 osobne, kuriérom alebo
prcstrecnrctvcm poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa

bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predlož f ponuku prost redníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi .

20.4 Pri osobnom doručení ponuky verejný obstarävater vydá uchád začovi potvrden ie o jej prevzati s uvedením dátumu a
času prevzatia ponuky .

20.S Ponuku je potrebné predložiť v jednom orig ináli (v listinnej forme) a v jednej kópii ponuky li elektronickej forme, 1. j .
napríklad na CD nosiči (ponukou sa rozumejú >ňetky predk ladané dokumenty, nielen cenový návrh . Odporúča sa
formát PDF).

21 OZNAä:NIEOBÁLKYPONUKY

21.1 Uchádzač vloží ponu ku (všetky jej časti) do samostatnej neprlehra dnej obálky/obalu . Obálka/obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne za pečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a ozna čený požadovanými údajmi
pod te bodu 21.2.

21.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje :

21.2.1 adresa uvedená v bod e 22.1,
21.2.2 adresa uchádzača Ueho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2 .3 označen ie . v( rejm; súťaž - neotvtirať",

21.2.4 označenie názvom ..Digfta liz3čné pracovisko KU v Rufomberku".

21 MIESTO A Lf HOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

22.1 Ponuky uchádzačov je pot rebné doručiť na adresu:

PPLA, s.r.o.
Pohraničníkov 56
85110 Bratislava

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.11.2013 o 12.00 h.
22.3 Ponuka uchádzača , predložená po uplynut l lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2, vráti sa uchádzačovi

nectvcren á.

23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIEPONUKY

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk podra bodu 22.2.

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuk y na základe pfsomnej
žiadosti uchá dzača , podpísane] uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo
zaslanej prostrednfctvom poštovej zásielky na adresu oodta bodu 22.1. Doplnen ú. zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je pot rebné doru čiť v lehote na predkladan ie ponúk pod te bodu 22.2 a na adresu pcdra bodu 22.1.

...---- - - ---- -------,;;::-
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časr v.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

24.1 Casti ponúk. označené ako ..Ostatn é" sa budú otvárať dňa 19.11.2013 o 12.05 h. otváranie tejto časti ponúk bude
neverejné.

24.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak. že najskôr overi neporušenosť ponuky a následne otvori ponuku a časť ponuky
označenú ako "Ostatné ". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označi poradovým číslom v
tom poradi. vakom bola predlo žené. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky
úkony podra tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, dop lnení tejto časti

ponuky, pri verejnej súťaii aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov

alebo vylúčení ponúk uchádzačov .

24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. a
to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a
otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá". musí byť aspoň päť pracovných dní.

24.4 Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie.

25 PRESKÚMANIEPONÚK

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktaré:
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17.
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným voznámení o vyhlásení verejnej súťa ie a v týchto

súťažných podkladoch.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo ...yhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami

a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných

podkladoch a neobsahuje také skutočnosti. ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

26 HODNOTENIE SPLNENIAPODMIENOK útAsn UCHÁDulov

26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
26.1.1 podmienok účasti. týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. l zákona o verejnom

obstarávani,
26.1.2 finančného a ekonomického postavenia,
26.1.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

26.2 Uchádzač. ktorého tvorí skupina dodávateľov pocta § 31, preukazuje splnenie podmienok účasti

26.2.1 podra § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne.
26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,

26.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti , zavšetkých členov skupiny spoločne.

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 26.1 sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačovapri

skupine dod ávateľov spôsobom podra bodu 26.2.

27 OPRAVA CHÝB

27.1 Pri zisten; zrejmých chýb v písaní alebo počítaní v ponuke, bude uchádzač, ktorý ponuku predložil, požiadaný
o vysvetlenie ponuky. Na základe vysvetlenia uchádzača budú zrejmé chyby v písan{alebo v počltani opravené.

28 HODNOTENIE PONÚK A ELEKTRONICKÁ AUKOA

28.1 Ponuky uchádzačov. ktoré budú spfňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a neboli z verejnej súťaže

vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéri; na hodnotenie ponúk uvedených v omäment prostredníctvom
ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia.

28.2 PO úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia. v rámci ktorej budú mať uchádzači

možnosť navrhnúť za predmet zákazky novú cenu. Pred konaním elektronickej aukcie bude všetkým záujemcom,
ktori splnia všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa zaslaná výzva na účasť v elektron ickej aukcii (e
mailom), v ktorej budú uvedené všetky potrebné informácie.

28.3 Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. r -eukcta nasleduje po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi v listinnej podobe a po určeni Ich poradia komisiou na

...
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vyhodnotenie ponúk, podľa kritérif určených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania a v súťažných

podkladoch.
28.4 Minimálne technické požiadavkypre účasť v e-aukcil:

- Intemetcvý prehliadač s podporou SSL certifikátu
- Spustená podporu Javascnptu

28.5 Od lehoty zahájenia e-aukcie bude môcť uchádzač sledovať :

- svoje návrhy na plnenie kritérll
- najvýhodneJUzadanýnávrh na plnenie kritér ia

28.6 Cenu bude možné meniť (smerom nadol) maximálne v rozsahu 5.00 % v jednom kroku (počet krokov nie Je
obmedzený), na začiatku elektronickej aukcie z vyvolávacej hodnoty (ak táto hodnota existuje) a neskôr z hodnoty
zadanej uchádzačom. To znamená, že ak uchádzač bude chc ieť zmeniť hodnotu o viac ako 5.00 % musI zadať
hodnotu 2x (alebo viac krát) . Výška minimálneho kroku znfženia cenovej ponuky je min. 0.05 % s podmienkami ako
pri maximálnej zmene.

28.7 Elektronická aukcia sa ukonči na základe vopred definovaného dátumu a času, ktorý bude uvedený vo výzve na
účasť v elektron ickej aukcii. V pripade, ak v čase kratšom ako dve minúty pred ukončenlm aukcie bude predložený
nový najvýhodnej~1 návrh na plnenie kritér Ia, čas ukončenia aukcie sa predfži o dve minúty od predloženia tohto
návrhu. Aukcia sa bude predlžovať až do chvíle keď od posledného predloženého návrhu najnnšej ceny (alebo
najvýhodnej~leho návrhu Iného kritéria ak sa uplatňuje) uplynú dve minúty bez toho, aby bol predložený nový
najvýhodnejšf návrh kritéria .

o.,(VI.

Dôvernosťa et ika vo verejnom obsta rávanf

29 OOVERNo sf PROCESU VEREJN~HO OBSTARÁVANIA

29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, w svetrovanta, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky
najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. tlenovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného
cbstar évatere nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označi za dôverné, nebudú zverejnené alebo Inak použité bez predošlého
súhlasu uchádzača, pokiaf uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávani a Inými všeobecne
eéväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi.

29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov (to
neplatí pre povinnosť verejného obstar ávateľa zaslať kópiu ponuky Úradu pre verejné obstarávanie podra § 9 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní).

30 O PRAVNt PROSTRIEDKY

30.1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému Ich verejný obstarávater poskytol, resp. ktorý si ich prevzal a
ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného
obstarávateľa dotknuté, môže podte § 136 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému cbstarávateľovl na
vybavenie žiadosť o nápravu.

30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30.1 podal verejnému obstsr évateľovl na wbavenle žiadosť o nápravu, môže v prípade
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nes úhtasn éhc stanoviska verejného obsta r ävateľa ku
podanej upInej žiadosti o nápravu, podať podra § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti postupu
verejného obstará....atera.

0.,( VII.

Prijatie ponuky

31 O ZNAM ENIE o VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

31.1 Ak \I prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávani nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstar ávateľ povinný po vyhodnoteni ponúk
il uskutočneni elektronickej aukcie vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešnýmuchádzačom alebo uchádzačmi,

ktorl saumiestnili na prvom ažtreťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnot í
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následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradi. Pri vyhodnotenf splnenia
podmienok účasti pcdra prvej vety postupuje verejný obstar évater e obstar äveter podľa § 33 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní, pričom vyrve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účast i v lehote nie krat šej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

31.2 Každému uchádzačovi , ktorý bol vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii, bude bezodkladne po jej ukončení a po
ukon čení post upu podra bodu 31.1 (ak sa uplatni) zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane
poradia.

31.3 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, le jeho ponuka sa prijíma .
31.4 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikáciu

úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná
námietka POdra § 138 ods. 2 pism. f) zákona o verejnom obstarávaní.

32 UZAVRETIE ZMLUVY

32.1 Zmluva s úspešným u chádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a v súlade
s ustanoveniami § 4S zákona o verejnom obst arávaní.

32.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietk ach pred
uzavretím zmluvy alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podla
zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak z iného dôvodu bude potrebné predfžiť lehotu viazanosti pon úk. verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.

Súťolné podklody
- - - - - - - ----

11<'1'
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Doklady preukazujúce splnenie podmienok ú časti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť pretcžené do št átneho jazyka okrem dokladov
predlo ženýctt v českom j azyku. Ak sa zistí rozdiel v Jeh obsahu, rozhodujúci je preklad v št át nom jazyku.

Splnenie podmienok účasti môž e uchádzač preu kázať čestným vyhlásením, pričom dokladv, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloži verejném u obstarávateľovi úspe~ný uchádzač . Na preukázanie podmienok ú časti bude úspešný
uchádzač vyzva ný verejným cbstarévatetcm písomnou výzvou zaslanou po u skutočnení elektcrmckej aukcie. Ak dôjde k
vylúčen iu úspešného uchá dzača , vyzve verej ný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti ďal ~ieho (ďaIMch) uchádzača

v poradí.

podmienky účasti a doklady, ktorými ich je potrebné preukázať sú uvedené v bode 111.21 oznámenia o vyhlásenr

verejného obstarávania.

- - - ---121,8
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A.3 KRIT~RIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniU ia cena za dodanie predmetu zákazky. vypočftaná a vyjadrená
pcdra bodu 15 časti súťažných podkladov A.l Pokynypre uchádzačov v eurách, s uvedením ceny bez DPH.

2 Uchádzači vyplnia a predložia v ponuke tabul'ku "Návrh na plnenie kritéria" podľa prnohy č . l (Tabul'ka bude aj
prflohou kúpnej zmluvy).

3 Pravidlá uplatnenia kritérií:
Navrhované ceny za predmet zákazky budú zoradené vzostupne (od najn iUej po najvyššiu), pričom úspešným
uchádzačom sastane uchádzač, ktorého cenasav poradi umiestnila na 1. mieste.

131',1



B.1 OBCHODNt PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie kúpnej zmluvy, vypracovanej pcd ra návrhu. ktop( tvorí prňohu č . 3 týchto
súťažných podkladov.
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B.2 OPIS PREOMETU 2ÁKAZKY

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky vrátane softvérového vybavenia pre pot reby vybudovania
digitallzačného pracoviska Katolíckej Univerzity v Ružomberku. cte rcm projektu je vytvoren ie Produktu digitalizačného

pracovisk.a digitalizovaný obsah bude zaradený do t zv. digitálnej knižnice, ktorej časť bude verejne dostu pná na www
stránke Itedatera (publikácie nechránené autorským právom) a zvyšok dlgitalizovaneho fondu bude dostupný na prezenčne

štúdium v pr iestoroch univerzitnej knižnice.

Všetky zariadenia musia spfňať príslušné požiadavky, ktoré sú stanovené ako minimálne, pr ičom uchádzači môžu ponú knuť

zartedenla svyššlmi kvaJitativnyml, resp. výkonnostným i parametrami ako sú požadované.

Podrobné pofJadavky na predmet zákazkysú uvedené v prflohe t. 2 súťažných podkladov: Parametre predmetu zákazky.
Vyplnená tabul'ka bude súčasťou ponuky.

SlÍ(oJn~ podkfody 1Stll
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Prflohy sú poskytované spolu s týmito súťažnými podkladmi ako samostatné dokumenty.

Prnoha Č. 1
N~vrh na plnenie krltérli

Prnoha Č. 2
Parametre predmetu zákazky

Prnoha Č. 3
Návrh kúpne j zmluvy

c.i PRílOHY

161111



Návrh na plnenie kritéria

Digitalizačné pracov isko KU v Ružomberku

Uchádza č: ..

Tovar/položka predmetu zákazky ks J. c. cena bez DPH Cena ce/kom bez DPH

Mult i fu nkčný kopirovacl stroj A3 l

Multifunkčný kopirovad stroj l

Profesionálny produkčný skener A3 l

Profestcnélnv produkčný skener Al l

HW IKT učebne l

Admin infraštruktúra IKT učebne l

Attemat fvne zariaden ie na dIgital izáciu l

Licencie soft véru na skenovanie kníh, rukopisov il
l

iných typ ov dokumentov

licencie softvé ru na riadenie spracovania
l

digttanze čn é hc procesu Server - neobmedzený počet

licencie soft véru na fu ll text rozpoznávanie publikácii
Ia dokumentov verzia Server s nelimitovaným počtom

licencie softvéru na tndexovanle, katogeruäclu il
2katalogi záciu kníh, rukopisov a iných typov

licencie softvé ru na elektroni ckú archiváclu
l

digitálneho obsahu - CAl

ucencta softvéru na publikáciu a wbrad ävanle
I

digitálneho obsahu

licencie softvéru na automatizáciu schvatc vanla
50

publikačnej či nnost i - CAl

licencie softvéru na analýzu a process mining a
2

anlmáciu publikačných procesov- CAl

CELKOVÁ CENA - -

v , dňa ..
podpis



Parametre predmetu zákazky
Tabuľka parametrov predmetu zákazky "Digitaliza čné pracovisko KU v Ružom berku"

" viest' dno/nit, vprlpade
Pollodovko lise/ne} hodnoty j q

slauol"Ŕ hodnotil.

Multtfunkčný kopíl'OYild strofA3 "t;;" ".' '.~: ·<;~f"T,\:·, ~",,;'-"~,!o/.-,JU ";:' ·-:X-:ď ~ , ;"':''.!';,f4!.
,-,,,.',"

;",- ::-';'V':'J,~~'t .~'0 ~t ,',.;"~'i\.~_\ ;;-..~ -

• wnctoveme . samostatne stojaci

• Rýchlost 2S ppm

o Formát minimálne A3

o Funkcie· Koolrovanie ! Tlaf ! Skencvante

o M inimálne 160 MB HDD

o Ethernet

Multifunkblý kopfrovad ltroi ŕ.ŕ.
, l t ,; ,é". " , , ' "

\''-~- ." , ,. ,
" , -'" " r-' o ~ " •• " e., " :.:. , -:..-' . .. ,. - '-,
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o Vyhotovenie - samostatne stojaci

o Rýchlosť 35 ppm

o Formát minimálne A4

• Funkcie - KopírovanieI ne č I Skenovanie

o Minimálne 160 MB HDD

o Ethernet

Profesionálny produkčnÝ skener AJ ~ " .... . -; ; " : ., -:»: : ,." ," .
.. ; , ,. ,..

Prlechodnv farebmí obolstranmí skener A3 s DlodlÝm skenovacfm lole A3 /fla t bedl:

o sníman ie materiá lov mi nimálne do formátu A3

o skenovanie predlôh rOznej veJl<ost i min imálne od formátu AS

o automatický podáV<l č predlô h na m inimálne 200 listov formátu AA

o možnosť poufitia rOznej gramá!e papiera

o denná záťaž minImá lne 45 000 listov papie ra

o rýchlosť skenovania mini málne 80 strán/min pri 300 dpi

o rýchlosť skenovania z ttatbed minimá lne l st rana la 0,7 sec pri 300 dpi

o opera fný a ovláda cl softvé r, obsahuje tec hno lógiu VRS professional alebo ekvivalentnú,
ktorá pracuje na urovni ovláda čov

o ultrazvuková kontrola dvojpcdama ceciera

ProfesJon61nv oroduklnv skener Al
,

o veno Jo!n"; skener s Drltlačným sklom a knižnou kollskou

o Formát predlo hy: minimálne 91,4em II 60 cm,

o Hrúbka predlohy: do 25 cm (možnosť upgradu do hrúbky 3Sem)

o Váha predlohy do 2Skg (možnosť upgradu do váhy 35kg)

o Opt ické rcnršeme mi n. 400 doj - st abilné rozl íšenie nezávislé od fo rmátu predlohy

• Farebná hŕbka minimálne 36bit Interne, 24bit externe

o Hfbka ostrosti rr nrumálneScm

o Snrmanie pomocou eco kamery

o Svstém denného svet la, teda osvet lenie okolia nemá Hadnv v lY" na kvalitu skenovania

• Presnosť skenov ania minimé lne 0,1% plus il digita l rounding error "'/ -1 pille l

• Osvetlen ie - nlzko -UV



• Mo! nos( upgradu na Hybridný systém: paralelne sa pop rl sker)()vanl m6fu predlohy
snlrT\.l( aj na mikrofilm.

• Po!aduJe sa min. manipulácia so skenova ným dokume ntom a jeho l výiena ochrna
kedle Ide o cenné histo rické dokumenty.

o Osobný oOCítač vo vYhotoveni All in One

o Operačný sYStém scr aflCkým poufivate rs'<Ym rolhl1lt\im Iokalllovanjm v sklVenskom

azyku urtenj pre profesioNIne ooufltie

c SUfasfou musi by{ ochrana pred zlyhanim HW, aackUpsystém s podporou l ápKu na OVO,
Automatickoi podpora ovládačov a aktua rtZádí zo stamv wrobcu

o Procesor, dosihujúc i min imälne skóre 6190 bodov v benchmarku PassMark (PU Mar.:

c Min. 4 GB ODIU1600 MHz Ilx4G81 , mal(.podporovana pamäť 16 GB, 2 sloty DIMM

c M in. HDD 500GB noDotáčok. SAlA 3.0 16 Gb/sl.

o ODtická mechaniki DVO+/-RW

c Zvuková karta s internýmI stereo re ptť)duktormi. 3,5mm stereo audio vstup a v;stuP.
ubudovaná web kame ra, u budova ný mikrofón

c Sieťovi karta 10/100/1000 LAN, konekto r RJ-45

c Ôallle I/O partY: 411 USB 2.0, 41 USB3.0. 1JI VGA, 1x HDM I, 21 P51 ll mi ni PCIe

o Vstupné zariadenia: klávesnica so slovenským popisom a numerickou častou, myl optická,

2 t littidlá, ~ron koliesko

o Bel pelnost : motnosť za bezpečit prist up do Blasu. l PM fip v.l.2, slot pre belpečnostl'lý

zámok

o Zdrol: 200W s m in. 85" úč innosťou, akt ivne PFC

c Zobrazovacia Jednot ka: 23~ matn ý povrch LED podsviete nÝ. rOl liJenie FHD1192Oxl 080j

o Cert if ikáty : EPEAT Go ld

o Záruka: 3 roky v mieste Inl ta l.1cle s odozvou nasleduj LlC1pracovný deň (náhradné diely
dostuoné min . 5 rokov od zakúpenia zarladenia]

c Jendnotný tmaee s Admln istra tonke PC

c Vy!aduje sa cert ifikát o zhode

• 2 l Tablet lOS

c Operačny systl!m iOS

o GrandI! rceušememinimiJne 2048 x 1536. HD, pri max 10· uhlo prielka

o D.1 tOYé úlc!lsU : 64 GB

o Multimédiá: lvukcvá k.lIt .. s Inl~nÝ'm reprod u(;torom

o Slefov.1 konektivita: WiFl a/b/n

• . 2 x Tablet Wl .. . .

o Qoeračný system: W lndo'M

o Grafl(ké rOl ll1enle m inimálne 1920 x 1080, HD, pri mal . 1r uhloOl'i@tke

o Procesor. dosahulUd skóre minimálne 1600 bodov v benchma rku PassMark CPU Ma rk

o RAM: min. 4 G8

o Dí tovt ulofi1U : 64 GB

o Multiméd iá: zvukoví karta s Interným reprod uktorom

o SIeťová konektMta : WIR aIb/Un

, , , . ..



c Oalile 110 oorty: I x USB3.0

Admin Infraltruktúr. ucr ut.bne - t -': ,'tV',,- :.'.t~ ~ _?~-_:t ••.!:~ '.... ....~~ .~, :"~ .~',~1·;:v:Z,'1 :~}. ;;'_~i_t....;rt,,;;~X''''-';·l· :::~.
Z_Admin PC '""! .•,,!,:,~ :""::'i l. 2;~'; ~~ -', , " :..,:' >'. ~ ..r--··~ O' ~~'" N_':~·, • <•. "o •• ' , _ o ... .. -0.;. , " _,

o VyhOtoYén~ : Min ttower

c OperaÚlÝSYitém: MS Windows Server 2012 Eeterpňse

c OChrana pred t :ytlanlm HW, BackUp systém s podporou lápisu na OVO, Automat ická
Ipodpora ovlj dKov .. aktua nzkilzo stra . II

o Procesor, dosahuJúd skóre minli'Nlne 9 400 bodovv benchmar1l:u Pus~rIr. (PU Mark

o Min. 8 GB DCR3 1600 MHz 12x4GBI, max. podporO'.laná pa Nt 32 GB, 4 s/oty01MM

o Dátové úlof jská: HDD 500 GB 7200 otáčok, SATA 3.0 16 Gb/ sl.

o Opt iC ká mKha:'iika : DVO-ftOM

o GrafICká karta : intu fovaná

c Mult~mik1iii : ZVJková karta s Internými stereo rt!produktorml, st ereo audio vstup a Vlistup

o SIeťová karta : 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45

o Oallie 1/0 porty: 10. usa lz toho 411 usa 3.0, 2x USB 2.0 il 2x USB 3.0 1~u l b VGA., žx
DP. 2xPS2. b serlal, u POed6 Ix PCIe x4,1x POe 11.1. b PO

O vstuceé zariadenia: klávesnica so slovenskýmpopisom a numerickou lasťou,~ opt ic:kiI,
2 tla č idla , scrolI koliesko

o BezpKnos(: mo!MSť nbl!zJ)Kiť prfstup do BIOSU, TPM čip v.í.z,slot pre bezpečnostný

liimok

o Zdrol: mak 280W s min. 85% účinnosťou , aktívne PFC

o Zál'lJka: 3 roky v mieste i n~talác ie sodozvou nasJedujucl Pľilcovný del\ lnAhradné diely
dostupné min. 5 rokov od zakupenla zariadenia)

o Jendnotný Imille sAII In One

c MSSQLserver 2012 Standard 2Core

o Vy!aduje sil certJflkát o zhode

A1tematfvneurladenle na dhrltallzidu '. . , .. ",.
Canon EOS 600

..
•
o Hľadáči k SlR

c ObJektJII: 18· 135/3.5·5.615

o Rozlllenle minimálne 18 Mpi.

o senzor CMOS, APU

c ISOminimálne v rozsahu1 - 6400

o M Sminimálne 9 Af bodov

c Pam.'l(od karta s minimálnou \/'el'kosťou 64 GB

o StatIv.Ie súčasťou dodávky

NI""" D800
, . .. ..•

c Hfadjfjk SlR

c Objektiv: MS 24-120 mm

c RozJBenie minimálM 36 Mpix

o senzor (MOS

o ISOminimálne v rouahu 100 - 6400

o Af sminimálne 51 Af bodov

o Pam.'l(ová karta s minimálnou vel'kosťou 64 GB



o Statfva battery grip je sučasťou dodávky

Lic~nde softvfru n.l. slu!novanle:knih, rukoDiJov a InÝChtv~'dokumentov ~' ~~~ .. " I/ ' j'
..

"··_·{:-""~.:gin/, ~,

Skenovac í softvér bude mať nasledovné vlastnosti: ."!'. ;'; " "iN ••...v~· ,· - "j" ~L,_'t~:t~·"'-,l" '!;~..;:''(;'- ,.'......
• pou! ivatersi<é rozhranie II slovenskomjazyk>; s mo!nosťou prepfnanla Jazykov prlamo
II oouflvaterskom rozhrani

• podpora dávkového skenovanie

• natfvna podpora rozhranfTWAIN a IS1S

• podpora online alebo cŕlhne skenovania (skenovanie dokumentov Je možné vykonávať

aj bezprfstupu do lokálnej siete alebo siete Internet li následnou synchronizáciou po
oc ätcvocm nadvlazanl spolenia)

• možnosť automatického Import u dokumentov naskenovanych na MFl, ulofe nych do
sieťového adresára a Ich da l~le saracovarse, ako ori naskenovaní cezpripojený skener

• extenzívne vstavanéImall:inllové technolójie minimálne v rozsahu:

o autorotácia

c autcmatlcké vyrovnanie nakloneného dokumentu na základe riadkov textu (deskew)

o automatické mazanieprázdnyCh strán

o automatické nastavovanie kontrastu

o eutcmetrck éorezávanie dokumentov

o automencka detekcia farebných dokumentova ich konverzia do B/W svyužitím adaptívnej
bmartrácíe

c autcmat ické filtrácia farieb (napr. pri podfarbených dokladoch)

o možnosť zvýraznenia znakov a čia r pri menej f itatefných dokumentoch.

o odstránenie samostatných bodiek (despeckle)

• automatické rceoercveníe neskencvarwch dokumentov na základe:

c oddeľovačov (prázdna strana, !pedflckýčl inový kód)

o stanoveného počtu strán na dokument

• automatické rozdetcvar ue strán vanlch ako A4 na strany formátu M , napr. obojstranný
dokument formátu A3 na 4 strany formátu M

• rcznom ävanre čia rovÝch kódov cre ootrebv néslednel integrácie sInými systémami

• možnosť zapnúť vizuálnu kontrolu kvality naskenovaných dokumentov, t .J. pc
naskenovanr sazobrazia naskenované strany dokumentu. PoužIvater vizuálne skontro luje
kvalitu naskenovania a ňarar potvrdi vJetkv~obrazené strany dokumentov.

• možnosť manuálnej indeKácle dokumentov

• softvér bude mať v sebepodporu nač ítavan i a dát cezwebové službV[lndexačné

metadátal

• export dokumentov minimálne vo formáte multiTIFF, JPG, PDF, PDFs te xtovou vrstvou

• plná podpora WindowsAutent lflkácie, pcužfvate ľ prihlásen'; do Windowsdomény sa
nemusi prihlasovať do aplikácie a pritom ho svstém overuje, ktoré operácie môže v aplikácii

Ivykonávať
• Iogovanie činnosti skenovacieho operátora na skencvace] stanlcl (loguje sa čas,

rpoužívatef a typ činnosti)

• potvrdenie o úspe!nom vykonani testu a c@rtifik.1cll na komunikáciu cezwebovéslužby
od Jedného z nalväčš šch svetovýchvýrobcov softvéru.

• Potvrdenie o úspešnom vykonani cerntl käcle"Compat ible with WindoW! r
("Compatible with Windows 7" Logo) [v rátane uvedenra identifikačného č lsla absolvovaného
testu pre potrebu overenia).
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Na to, aby sme dokázali cscešne s imulovať spr éve a obslu hu digit a l izačných zariaden i tak, ako

" spravované v reálnych pod mienkach digita l izačných pracov fsk, plánujeme nasadenie

softvéru na centrálnu správu pripojených pracovných stan ic 5 pod porou skenerov rOzneho
typu, kt orÝ bude mať nasledovné vlastnosti :

Sťahovanie naske novaných dávok 10 skenovacích pracov ísk

Export uf zalndex ovaných údajov z naskenovaných doku mentova k h obrázkov pre softvér na
scréw a cubhkcvante obsahu

Softvé r umofňuje dynamicky pridávať a odoberať skenovacie stanice, r iadiť Ich a monitorovať

Ich stav

Monitorova nie sta vu spracovania dávok

Monitorovanie výpadkov komunikačných liniek medzi preccvukarnt a serverom

S Il"dovať zoznam chybovýc h hlásení SYstému

Plná podpora Windows Aute ntifikácie, pcuž fvate ľ pr ihl j sený do windows domény sa remvs!
p rihlasovať do ap likácie a pritom ho svst émoveruje, ktoré ccer éce m čže v aplikácII vykonávať

Používaterské rozhranie v slovenskom Jazyku

Vyhradávanle dávok podľa názvu

Filtrácia d.1vokpod ľa sta vu spreccvar úa

Motnosť autornatlckei kontrolv duplicity naskencvanech dokume ntov

cenercvente podrob ných štetrstn o spracovaní:

Počty naskl"novaných dokumen to v pod ra j l"dnot livVch praccvfs k skenovania;

Počty naskenovaných st rán pccre jedn ot livých cre covtsk skenovania

aešeme by malo funeovaŕ ako windows služba

Automat ickÝ záois d w bových hl.1sení do Wi ndows rvent logu

ueeeee ,oftvé<u ., hill text rozpoznávanie publlUd [ 8 dokumentov venla Server s
nelimitoYan om strán

Pljnuj~m~ využitie OCR technológií, ktoré sú kľúčové prl d igital iz.1cii obsahu, preto budeme
pracovať 50 softvérom, ktorý bude urnož ň ovat nasledovné funkcionality pre OCR:

Systém musi mať možnostvyuživa ť na ruzpcznévanle mInimálne jeden z mnoliny uvedených
na lepštch svetcwch enemcv

gcaooznavame ručne alebo strojovo oísaných znakov (lCR/OCR)

gcaoom évante ~tr uktúrovaných doku meetcv - formulá rov

Motnosť rcrpcanávanía pološtru kturova ných dokumentov - mtellge ntné algorit my
vyhľadáva nia defi novaných polofiek I atrib út ov na základe komplexných sád pravldtelc- napr.

údaje faktúr

MofnosťvolinfN (mofnosťvyutltlaviacerých engtoeov súčasne s nastavením váh medzi nimi )

Motnosť viacstupňového rozpoznávania - výst up z jedného typu rozpoznjvania Je vstupom do

druhého tyou

Podpo ra rozpoznj vania ." mlnimálnl" 120 svetových jazykov, vrátane ~Pl"Cializovanvch

klasiflkátorov pre slovenč inu, fe~tinu, anghčtínu, nemfinu a ruštinu

ueencie IOftvéru na Indexovanie, katl"lorlúdu a kataloclzádu kníh, rukopisov a Iných typov ;i/o~''.)::/ .t: ··,';·:~} ''Jh:
.

dokumentov :· .•'-,',,. , ...,-'.....- ';_, .~ · , ., 1 · ~ : ": ' .-;:, · , ---t· ,, --.. ,·.. ~; · · <' .- .~ .: _o ~ < .,-. ...' Y .



Pc predspracovani knľh, ruko pisov alebo iných kniž n ičných mat er iálov v učebn i d igita lizačného

pracov iska musi dôjsť k ďalšiemu po st processlngu týc hto d igita lizovanýť:h mat eriálov, z čoho
Jednou ča sťou post processingu Je aj samotn á Indexácia metadát , ktoré sa 'liatu k jedn ot llvým
publtkáctám, ich ka ~egorlz ik i a a kata loRlzácla.

Softvé r bude obsahovať nasledovné fu nkclo na lltv :

z abezpečen ie automat ického pr iderovanla no...ych dávok na indexá ciu, kategorizáciu a
kat alogizáciu a oo scracovanrIch automatické uzatvo ren ie

na obrazovke sa zobrazia údaje obs iahnut é v rozpoznaných poliach, cperátcr bude vizuálne
upo zornený na chyby , ak sa vyskyt li a má molnosť ich opra viť, pokiar bude proces takto
deflnovan v

Je zobrazený image dokument u

Dri prechode na ďa lši e pole sa Image dokumentu automaticky posúva - netreba 1'10 skro lovať

podra typu pub likácie bude na Image dokumentu automaticky pr idelená maska prlslúchaJúca k
danému typu dokumentu - operátorovi sa zobrazia Jednotl ivé po lia, kto rých obsah je potrebné

dotypovať

jedno t livé po lia, ktoré sa majú vyp lni( sa mOl u dynamicky meniť aj v závislosti od vyplnenia
predchádzajúcich po ll

systém umožňuje aut omat izované doprňanie obsa hu jed not livých pol i jednoduchým kliknutim
myši na slovo na zobrazenom dokumente, v pr lpade dlMích vlacslovnýť:h spojeni sa rrwšou
vyznačí celé slovné sooleree a t o sa autcmetrckv do Iní do Indexového cera

• oodoora načnevanra dát do i n dexačnvch oolí cez webové slulbv

svst ém sofila ergonomické hradiská pre jednoduchú a rýchlu obs luh u.

LIcencie softvéru na elektronickú archlvádu dil:ltAlneho obsahu - (Al

Podpof'a ltandllrdov (

svst érn j e plne kompatib ilný se štandardom QAIS

I nformačné balíky obsahujú hlavný popisný XML dokument podra štandardu METS

Systém podporuje zadávan ie meta dát mini málne vo formátoch MO OSa Dubli n cere.

svsté m interne ai externe oodporuie cccts ebtektcv a udalosti vo formáte PREMIS.

SYStém DOdporuie dill:itá lne podpisovanie balíkov ccera ITU-T šta ndard u X.509.

Pnlemlnforrnatnvcbbalikov ~...:. " , " ,-":'0" • ..;•• •• " . _, • .' ,;'

Syst ém umožňcte online vklad cez WebOAValebo 5FTP.

Online prenos balr~ov pod lieha dvo jfakt orovej autentlflkácll. Údaje jednotl ivých vkladateľov sú
navzájom bezoečne oddelené.

Svstém umožňuje offl ine vk lad na c ätowch mé diách vrátane o;j~k LTO.

Vkladate ľ je notifikovaný o VÝsled~u vkladu cez email a/ alebo cez PFI aplikáciu .

Jednot livé kroky spracovania Informačného balíku sú legovanéa audit ované.

Do AIP sa vkladajú eveotv o JednotlivýCh vykonaných kcntrclách,

sr nem vykonáv a d~slednú kontrolu popisného súbo ru mets-md.xmt.

v rámci prOmu sa vykonáva kontrola na prítomnosf JkodJjvého kódu .

Pre každV pri jatÝ s::ibor ie možnosť kcntrolv lntell. rity (fbdtvl.

Pre každý vkladaný súbor sa sa vykonáva identifik,i cla fo rm át u. Výsledkom Ident Ifikácie je zápiS
eveotu obsahu lúcl al unlkätnv identJflká to r z fomä tovet databázy.

Počas cramu sa vy~onáva formátová validácia cre všetkY archivované tvov súborov

OO



Sprace....ante pr i vklade je riade né pro fi lmi. Jeden vuaeeter môte naraz použlvať aj ....'acerc
l proflíev.

V profite je možné defin ovať podmIenky prerušenia vkladu s možnosťou manuálnej Int ervencie

operátora

Výsledkom sprace ....anta i nformačného balíku pre vklad (SIP) je arch ívny I nfo rmačný balfk (AIP)
obsahujúcl rletky Infor mácie , b<lliku SIP obohatený o ďalšie rele ....antné informácie

I ccchadzaluce z orocesu prij mu.
'o, ''' ,T ~ -.-<." >'7~<'.". ' .~. ",':~~, . ': / ' :: ',' l~ ' .;:,~ ,"'. ::,; ~;;: ,. :,.<: ~. ~ :.'~c, c ' ; ::1,': ; 1';" :~:': ': ':'r~~,,:,~,"" .;?Obsah Informačného balilw "ď,' _

Informa l nv balík mOl e obsahovať referenciu na lnv bal ik ulo!ený v archive.

I nforma čný balf k môže obsahovať refere nciu na súbor uložený mimo archfw cez URL alebo

URN.

I nfo rmačné baliky môžu obsa hovať rOzne mamľestácíe digitál nych objektov. Typ icky sú rôzne

man ifestácie určené P" rôzne účely rcenšcvané pod ra USE, napr . MASTER, PREVIEW,

THUMBNAIL, atď.

Informačný batrkmôle byť zabalený ako GNU TAR, GNU l IP alebo aeen,

V i nfo rmačnom balfku je možne definovať fntelekt uéfne práva k obsahu pomocou Mets Rights

alebo Premls Rights.

FormátaW kon~rde .
ruešenre podporuje formáto.... é kon vene na výstupe {pr i výdaji ). Konvenie "konflgu ro ....ateľn é .... profi loch,

Riešenie podporuje formátové konverzie na vstupe (pri prijme). Konvente sú konfigurovaterné
v prcflloch.

Ridenie umcžňuje cenn ovať nové konve rzie z formátov nepodporovaných archívom na
formátv ccdccrcvan éarchfvcm.

Extnlkda metadát
,

Riešenie umož ňule ext rakciu t echnických aj popisnvch metao är z vkladaných súborov,

ElCtrakcia je pod po rované minimá lne z formát ov PDF, TlF, JPG, MS Office a Open Office I Ubre
Office.

výdaj I nformačných balíkov

Systém umožňuje online výdaj cez We bDAV alebo SFTP.

Online prenos balíkov podlieha dvoj faktoro....ej autentifi kácii. Údaje jednotlivých vktadateľov sú
na....záfom bezpečne oddelené.

svst ém umolfluje offl ine vÝda' na dáto\fÝth méd iách vrátan e oások LTO.

Pn výdaj i sa kontrolu jú práva na z....erený obsah. Výdaj digitá lnych o bjektov je umolnený len
Ipôvodnéma vueeete rcvl ale bo inému sub'ekt u, ktorá má práva na zverený obsah.

s -e každý vydávaný súbor je možnosť kon troly Integr ity (fodty ).

GenerO\Janle unlkoit nych kf entlflkitorov ,.' . ..

Archív disponuje službou pre generovarue celosvetovo unikátnych ldent if ikáto rov pre potreby

čislovan la i nfo rmačných balíkov .

S'užba gene rova nia Identifikátorov je dostupná pre autorizované tretie strany cez webovú

službu.

PFI ap likácia ',. ' ,' _' :/~ '; " \ 1;","\', :':,,"• . " ;" . i : " " "' , " --:, } .-::' ~~'--:. , ' " ,: ..~', :.i:: ~' . ; ~:. '~':' " 1-- >.

Aolikácia umcc ňcte zadávanie !Iadostl (avil) o vklad do aecbrvu.

Aolikácia umocňu!e zadávanie žiadost i o výber,

V žiadosti o výber je možné zadávať krttéňa na vyberaný obsah - vybrať len zvo lenú časť

Informačného balíku .

Aplikác ia zobrazuie stav soracovanla lnformačnvch balíkov.

Manalment diJlúlneho obsahu
, . . . "

'"

Riešenie vmož ňute VYtváran ie verzii Informačných balíkov



_ . ~ , . . : '.. ".;.:. . . ,.", \

Riešenie umolr'lJ'f' VYtváranie ed fcU Informač ných balíkov ,',.' ,~ .~ ;'. ' d' :, ; " ,-'f•.

Rle~ nle umolňlJje vytváranie derivácII I nformačných balfkov

Nová verzia, ed tcra alebo d@rlvát refert" ncujú p6vodný Informačný baHk a môžu obsahovať

nové súbory a/alebo metadáta .

Katilló& s
. . :J;. . :" > "'- ..;:\ ..:., " ,":.' ,..,<". .. . . . ' r.; , ,.. , ' >. • - • - ....

Syst ém umoíňuje wnreoavanre d\gitál nych objektov cez Katalóg a ich následný výdaj oo
I cof iadanie.

Molnosť vvh radávanla v Katal61!.u I met adát achl metódou tujtext.

Molnosť vyhradávanla v Katalógu metódou Xpath .•

Oll: ltálne DodDlsovanie ,f .'?"·~~.;.:' ",' :.. ",:;t'. •, , ". s',; :' .... .,"....,. , ;' ! ':d.'J,'; : '\~ ·, : ~~~~~<~'. '~.,,' -< 'o' ,:: :t~';-: t.;..:;. ..,.. .. ; '.-l'--, . •"

Systém podporuje podpisovanie I nfo rmačných balíkov ore vklad (SIP)

V i nformačných balikoch pre vklad je možn é konfigurollať podp isovanie súboru mats-md.ernl

alebo v~etkých súborov, kto ré su súčasťou baírka.

Systém generuje podpi sy pre súbory v I nfo rmačnou ballk u pre výbe r (DIPl.

Podoisovanie súborov je v pcore ITU-T štandardu X.S09.

Systém podporuje eenercvame certifikátov pre IIkladaterov.

Vkladate lia mOlu ooulÍllať certifikáty vydan é dOvervhodnou treťou st rano u (na or. NBU).

Nottfildide

Vkladateľje notifikova ný cez email a cez PFI aplikáciu o výsledku sceaccverne vrátane zoznamu
chýb .

Form itM databáza
, ... ., . :'. . ' ' .. .. .

juešente obsahuje formátovu databáza integrovanu so slulbou PRONOM.

Formátová databáza sa pou!lva aj na Ident ifikáciu formátu vkladan ých súborov.

For mátová databáza sa pou f lva oo podpo ru l TP procesov a evidenciu rízíkových f ormátov
súborov.

centrililny monitorin&. loul"" ~udltlnl

Systém Je mon itorovaný cent ralizovaným monttor tnsom .

M onitoring aestrešoje komplexný dohľad oo systém. Sleduje sa HW .j SW. Incidenty su
automaticky eskeloven éna service Desk cez WS rozhranie.

všetsv očrent é aktfvlty systému su logované a vytlláraju ~ aud itovacie záznamy, ktoré su
uk ladané do databázy, nad kto rou re mo lné VYtváraťrepcrtv.

Systém mcžré filtrovať záznamy pcera zvolených kr ité ri! a vytvárať vlastné reporty n. d
audncvacímta ämarna mi..

Integ rácia s externými systémami

Rle~nie eKponuje službu OAI PMH dostu pnú pre exte rné aut or izované mštnč cte.

Systém eKponuJe webové slulbv na zadanie POliadallky na vklad do archívu .

Svstém exoonule webové slulbv na zadanie oof ladavky na výbe r z archfvu.

Syst ém expc nuíe webovú službu na eenercver ue unlkát nvch Identifikátorov.

Lon.. Term Prese""atIon
. . . '" . . ,.. ,.•.,;, ., . . '.' , '.,. -,.. ...,' ..... .' .' " .: " ,:.,. . . ....

Systém podporule eencdícké kontrolvobsahu v rámcl LTP.

LTP rieJI bltovú och ranu zvereného obsahu. Kont rola zahfr'.a antlv lrcvú ochranu a kontrolu
f lxitv ,

LTP ne!; fo rmátovú oc hranu ulo lenlich súborov.

Súčasťou rtešenta re Formátová databáza, ktorá podpo ruje evidenciu ohrozených formátov

Systém umolňuj@reportlng pre potreby LTP.

lOllstlka :·.'.V·:~~·::·r ';:· " ~~ .,: '. j :." ',•.i !:' ~"~.: :: :\~~ t """.....-" ;',:__ " ' :':~ ".' :> (_'",~ :, :,;.i",1:: : ' ;';" ~ ;,; ':.~'·t : , ·.f f· ; ";'i. "
. , " .' :' '.i'. ";,'-ť;," '!.',:, »,»:



1 _. " • .• '
Systém obsahuje modul logistika. ktorý rldl pohyb dátových rnédlf medzi lokalitami
vkladat~rova art.hlvu . •; ' ; "'r.-:.·.,\!.·I~~ . ~ ,~_ . : J " ',~~-:-: . ; ~ :'<t',N··i"."_,; •...:!'ol,~ o,\'I'::'''I'~'i

'~ . ,

j Pristu~ do apl ikácie podlieha dvojfaktorovel autentifiUcil.

; aešeme ecdcerute riadenie pr lstupu oodra roll.

i
I Pre Iednotllvé role sú definované pr ístuDOYé práva k lednot l lll'lim fu nkcl.im aplikácie .

..,

:;V-.;.'- ."0

,
: Súčasťou nešema Jeskupina reportov zameranVch ~a obwh a prelliid:ku arch ivu.

l Ridenle musi umoli'iova( horizonU lnu lkil lovaternosf.

; RieJenle musi umoli'iovať vertikálnu ~lcáloyaternos(.

IRielenie mOle byť lma lementované ako dva geograficky oddelené Iokahty synchronizujúC!

svel obsah.

Rielf!nie podpcrule gene rovanie zillo!nYt:h médii pre tretroffline arch ív.

! Ridenie poskyt uje apliUciu IU evidenciu ulofenvch pa50k v offIine arch ive.

IL1a m,'- 50ftvéru napubl ikáciu. vyh ractliYilnla dilJtiilnaho obsahu

l icencie softvéru umof ,",uj ú študentom, odbornym pracovnlJrom a vedecko.....yskumným
pracovnľscm pr fstep k dlgitalizovanému obsahu v prehradnej portálovej forme, s molnos(ou
vyhradilvania, preaeranla, pripadne kopfrovanla ~astl t ext ov. Softvé r Je nelený ako pcttál
dostupný cez internetovY prehliadač pre 7500 použfvateľev pre portilL Učebňa sa bude
zameriavať aj na simuláciu reálnych podmienok. pritom chceme matnosť testovania prevádzky
takéhoto portálu pod extrémnou zá(a2ou. Učebňa bude prlstupná čo najlirliemu okruhu
študentov a oedall&zov, s ohradom na zameranie univerzity.

• Pouf lva ters k~ rozhranie komoletne prístupne z Internetového p re hliadača

• Podpora Dri stUDU do ccrtálu na základe ooufívatefskVch rolí

• Fulltextové vyhradávanle v dlgitalizovanYt:h publikácIách, pričom pr! vyh fadanl zadaného
text\l bude poullvaterovlzobrazenv text priamo v oublikilcii

• Mofnos( priblifovanla digitalizovanej publikácie bez viditefného slXlm.lllenia

Lk:encie soft~ automatizikiu schv.rovan~ DUblikalnel činnosti· tAL

xeceeeuterecu súčasťou pri digitalizácii dokumentov su procesy spracovania, ktoré musia by(
poplsané ako form" lne, tak musia mať dostatočnú podporu aj v adekvátnom softvéri. Preto
plánujeme nasadenie softvéru na riadenie a správu procesov digltatllácle, ktorY bude

obsahovať nasledovné funkcionality:

GraflCki dizajnér procesov, ktorY bude umo ž ňcvet návrh a implementáciu biznis
procesov/workflow

Vopred definované aktIvitv, ktoré umofňu'ú integráciu a prácu s MS SharePolnt serve r

Mo2nosť vytvárať znovu ocunterné vlastné aktivity, a Ich jednoduché zaraden ie do biznis
procesov v grafickom diza 'néri

Mofnosť nast avenia testovacieho režfmu na procese, čo spOsobi, fe rletky notifikácie v\afuce
sa k Il lonam budú eastetané vopred defInovanej skupine lXIufívatefov alebo poufívatefovi.

pričom zostane zachované mapovanie na sklltočných poullvaterov.

IMožnosť cnreoene úloh skupine poufívaterO'\/. roll alebo konk rétnemu poufívatefovi

....

"..,



Podpora súboru (peol) úloh - rovnaká úloha Je vygenerovanoi na nlekolko poul/vatefov, pri čom

savdadule uzavreti e/vykonanie ulohy iba vopred c'efinovanym počtom pout/vatefov

Mofnosť opätovného vr1iten~ prirade neu otvorenei ulohy do súboru (POOIJ úloh

Tvorba procesov a Ich riadenIe a kontrola

Sledovanie stavov ledr.otlivÝch procesov y GUI rozrranl

FIe:Jl ibll ita - procesy modelované v systéme umofr'\ujú organizácii p rispôsobiť si procesnv
model tak, abv vvhovovallel ~oec ifidcYm ooliadavU m.

Bezpečnost - rletky aplikácIe vyfadujU autent lf ilQciu pouf /vatefov. S~tl!m podporuje viacero
bezoKnostnVth modelov vrata rM! MSActive DirKtorv.

Motnosť rozdeliť návrh procesov medzi netect'.nkkýt"h pracovníkov (napr, admlnlstr1itor
dl :ta llza čného pracoviska)a oracovnl1tOv IT

Oddelenie navrhu procesu od vYvoja form ulárov

podra potreby je možn évytvárať dyNlmic:kl! alebo fixnéschvilrovacle procesy.

Prisoosobenle schva ľcvac rcb procesov pre lednoduché alebo viacstupňové schvafovanie.

Motnost definovaťakt ivitY v Drloade solnenla nejakých krlté rlf l eskaládal

Mofnosť olnl!ho pri spôsobenia e-mailových noti fikiic.1I oomocou !abIón

Molnosť dynamického vkladania údajov z beffacehe orocesu do e-mallovVch not ifikiclf

Motnosť definovať pravidlá na vewe me procesu

Out -of-offlce funkcionalita

InteltráCla s externými s'fStI!mami

I Podpora autom at izácie procesov, pre procesy zalo! er\é na dokumentoch (napr. schvalovanle
ISO dokumentácie) v softvéri na správu a publikovanie dokumentov, a aj podpora procesov
u lo!enÝCh na formulároch

Podpora webových InfoPillh formulárov a ASP.NET formulárov

Vstavaný dizajnér webovVch formulárov s molnosťou Integrácie údajov z viacerYch dátových
zdrojov .

Jl"dnotný ZOlllilm úloh pre v~etkv úlohy 10 vietkvch be!laclch orocesov

Administrátor rle~enia má molnes! de l egovať alebo presmerovať akúkof'vek úlo hu iného
poulivillera

Podool'illedného z nasledOVnÝCh Drocesov vo workflow alebo ich kombInácia:

SérioW

Pa~aleln'Í

Návrat späl k predchadlalúclm akt ivitám

Rozhodovacie kroky

Podoofi sub-crcc escv

Autom aticke priradenie prístupových práv na dokument alebo formulár počas jednotlivVt;h
i.rokov erccesu

Motnosť prepojenia s organlz ilČoou !truktúrou spoločnost!. il na rozhodovanie viazané na
orll.il n izačnú ~truktúru .

Molnosť defi novať vlastné reportv vo vizuálnom diujnér1 prliimo v nást rojI.

Auto matické a manuálne spusten ie ceocesu na základe udalost i v systéme.

Verziooovanll" procesov, čo má mená, te ul be! iace procesy budú dokončene v aktuálnej
ln ~tancll, a nové procesy budú tlfebie hilť podfa~ definlc ie procesu.

Molnosť čawvého nastavenia pre nasadenie ncvet defin ície pro cesu.

Molnosť zobrazenia re álneho priebehu procesu v reálnom čase . Pre kddú akciu procesu,
ktorá bola wkonaná le molné prehliadať reálne audltné dáta.



ú plne monitorovanie y~lcVch PrOCtiOY

LIcencie SOfMrU na llnalýzu , proorss minina , animKlu pubntKnýdl publrkKných , .,o.!,;.t .~1f;'y~. ,....;!do.\ _",
~ "''''..'fi ''t'. ~1' ~I Dl'OCeSO'i - tAL -.~ ~ .....4,14!#S , ..- .1'. ~:t, ," . i. • ' H -II. .~~ . ,:. ~ ... , ~ ~

Pfocesy digita lizác'e sa skladajilz rudskjch, ale aj st rojoyYch aktivit. Kafdý proces, i ] sebe
lepl ie navmnutV m4 priestor nil optJm allJ.áclu. V nalej ute-bnl diBitil lililfného Pfi coviska sa
caceee zamerať aj na túto stránku digitil lizácie, a to konkrétne na mot rcst! optima lizácie
procesov, pl.in uleme ilnatyzova! , okrem tradičnýth m etOd, .J mod f' rnyml techno lOglami
podporujUclmi process m ining. Chceme sa tak pr ibl iUt f\iljmoderneWm a najprestiJneJl lm
unNf!rzltAm ve svete, pret o plánujeme do ute-bne nasadiť nást roj 5 nasledov nyml
v lastnosťam i :

Podoora cent rálnei správy ooul /vate fov

Podoora cf'ntnil ne! screw a ulo!enia procesov a procesných c ecv

PodDOra centrálne' ser éw or istUDOvÝCh orav ccu žfvater ov korocesom

Podpora výberu 'al yka DOuffvilteMéllo rozhraniil [minimálne i1 nglický a slovenskY}

OostuoMsť DClullvatefslcel o rfručkv a do lcumentácle funkc ionalItY oOld fvate rského rozhrania

Pouf fvi,terské rozhranie nást rola kom l'lk!t ne dostupné v slovenskom laN ku

Import a export logov: Podpora Importu IoROY aktivit zo subcru formátu CSV

Podpora Importu logov akt ivit cez sprieYOdcu, ktorý automaticky rozpozná Jf' dnotl~ i1tributy
.a umolnl po uffvatf' rOVi dodatočne namaoovať d'a l!~ at fib iJtv z Imaortoyaného sčtoeu

PodDOra exportu fllt rovim ei mno!inv dat ve formáte CSV

POóooraexccrtu IIrafov !t<ltistíll ako otdzok alebove tc rrnáte M iCT'O$oft Exce[

PodDO~ exportu anImácIe udalosti crccew

Podpora vyskladar,ia modelu procesu z logov akt ivit , kter é obsahujú minimálne i n formác~ o

vykon.tvaných procesoch, konkrétne Iba; Identifikácia prlpadu, ident ifikícla akt ivity , časová

!pečia t ka

Pod pora analYzv logoy aktNIt, ktoré obsahuju okrem m lnlm .ilnl!'j sady informacll pre potreby
autcmatnevanébc yyskladanla modelov procesu II analyzovania mode lov pr'OCl!'SOV, aj
eceatc čné Info rmácie, ktor é sa yialu k aktivitám alebo celým prfpadom (napr. poulIvate r,
ktorY vykona l aktiyitu data l .akt ivity ako nacr. meno a d"alll!!1

Podpora automatizovanej analYzy Iogoy akt lylt, na zaklade ktorýth Je vyskladani mode l
I procesu soolu s akt ivitamI

Automat izovaná all<llV%a logoY akt iy lt u k, aby boll automat izova ne vyskladané modely
socUlnych sieti Zlll'la lyzoyaných akt ivit, prepojen ie meen pooffvatf'rm i pri vykonavan( akt lvft v
modeli sociálnej siete

, Podpor a analyzy mod f'lu procesu vehradcm na vykonáyané aktivl ty a ich yelilin." ako napr , čas
l \lVlcanania akt lvlty, ecčet akt ivit

Podoor.aprehľadu a filtrácie atribút ov <il mf' tr lk Y erocesa

Podpo~ prehradu pr tpadnv a udalosti a Y'liberu zobrazen\Ídl atribUtov

Podpa~ filtrovania podfa ,1IttibUtov aktivit

Podpo ra filtrovania pedfil seoenen i1ktivlt

: Podoora fi ltrovania pod ra ciest

IPodpora z isťovan Ia ko nfWrtu záu'mov {filtrovanie oodfa separácie zodDOYednost l)

I PodDO(a wtváranla Rrafov Zanalvzovaných erccescvene mc y prost redi nástroja

Podpora vytvá rania a ecmécte r6znych filt rov na det ailnej!lu analýzu modelov procesov, bez
to ho aby bol i mo difi kované dáta liskané rlcaov aktN/t



"odpora analyzy V'jkonnost l procesov v reafnc m če se vo vauauz écn procesu, vzhľadom na

:tdinované veličiny, aOto napr. počet príoadov, čas VYkonávanla aktivít, a pod

Podpora zobrazenia dodatučnvch Inf ormácII o analyzovanom modeli procesu priamo vo
vtrualuécnprocesu

Podpora defln lcle percenta analyzollanych dát z logov aktivit pr1 lIizualizáci l modelu procesu,

aby bolo molné odfiltrovaťokrajové oríDady dát z lOROV aktlv ft

A~imácia IIVSkladanych modelov procesov s veberom modelovaných atr Ibútov

Uchádzač:

V dň• ........•............•.....

podpis



KÚPNA ZMLUVA

Č. oo .

(ďalej al .zmluva·)

Zmluvné strany:

Prodjvajúd:

Obchod né meno :

Sídlo.

Konajuci prostredníctvom :

ICO:

OIC:

Bankové spejeme:

tislo ú čtu :

Tel. a faxové spojenie :

e-rnan.

RegIstrácia .

Kupujúci:

Názov:
Sldla:
Konajúci prost redn íctvom :

ICO:

OIC:

Bankové spojen ie:

ffslo Oftu:
Tel. il faxové spojenie:

e-mail:

Obchodný reg ister Okresný súd .

oddiel: ........• vlo ika č .

(ďalej aj ..pred~viljúcl·)

Katolícka univerzita v Rufomberku

Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

prof. Tadeusz žasepa, PhD.- rektor

37801279

20215124 27
Štátna po klad nica

7000085923/8180
tel. I .: 044/4304693. fax: 044/4304694

rektor@ku .sk

(ďalej aj .ku puJúcľ)

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zm luvy je ponuka predávajúceho predložená v rámd verejného

obstarávania vyh láseného dňa 22.10.2013, zverejneného vo vestn lku VO čo 206/2013 dňa pod

zn. 17376 - MST. Túto svoju ponuku vypracovil i predávejúcl na základe súťažných podkladov,



ktoré mu kupujúci zastal alebo odovzdal v rámci verejného obstarávania nadl imitnej zákazky

. Dlcltallzačné pracovisko KU v Ru!omberku· .

II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je predaj tovaru s parametrami pcera pri10hy č. 1. ktorá obsahuje

podrobný popis predmetu zmluvy. vrátane služieb spojenýth s dodanfm tovaru na miesto

určenia, montáže tovaru a odvozu prebytočných ochranných obalov. (ďa lej aj ...predmet

kúpy" alebo . tova,....)

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a namontovať tovar a previesť vlastnlcke právo k tovaru na

kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

III.

Kúpna cena

3.1

3.2

Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č . 18/1996 Z.

z. o cenách v znení neskcrškh predpisov ako cena konečná.

Kúpna cena pozostáva ze súčtu cien jednotlivých tovarov uvedených v Prílohe 1..2 k tejto

zmluve.

Kúpna cena bez DPH:

DPH 20% :

Kúpna cena spolu (vrátane DPH):

IV.

Miesto a čas dodania tovaru

4.1 Miestom dodania tovaru je: Katol ícka univerzita v Ružomberku, Námest ie A. HUnku 60, 034

01 Ružomberok.

4.2 Predévajúd sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v poladovanom množstve. kvalite a podľa

špeclfikécií uvedených v Pnlohe č . l najneskôr do 18 mesIacovod účinnosti tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na platbe za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na úlet

predávajúceho uvedenY v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre uvedený iný účet, il to na

základe daňového dokladu - faktiJry vystavenej predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli na

splatnosti faktúry v lehote 30 dni odo dňa jej vvstavenla, Právo na zaplatenie kúpnej ceny

vzniká predávajúcemu až riadnym olvčasným spinenim jeho záväzku dodať kupujúcemu tovar .



5.2 Kupujúci je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať ak nebol tova r dodaný

v požadovanom množstve alebo kvalite.

Vl.
Povinnosti predávajúceho

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podTa Prllohy Č. l, v

zodpovedajúcej akosti a vyhotovení, odovzdať doklady. ktoré sa na tovar vzťahujú pri dodaní

tovaru v mieste tohto dodania il umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru

v súlade so zmluvou. Predávajúci sa ďa lej zaväzuje umiestniť tovar do miestnosti určených

kupujúcim a namontovať funkčný a bezchybný tovar na miestach pocta pokynov kupujúceho.

VII .

Povinnosti kupujúceho

7.1 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný a namontovaný funklný a bezchybný tovar zaplatiť kúpnu cenu

a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

7.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas (najneskôr posledný deň splatnosti

dohodnutý podľa zmluvy).

7.3 Kupujúci je povinný skontrolovať dodávku tovaru ihneď po prevzati, resp. ihneď, keď mu

predávajúci umožní nakladať s t ovarom.

VIII.

Nadobudnutie vlastnfckeho práva

8.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzat fm od predávajúceho. Okamihom

prevzat ia tovaru kupujúcim prechádza na neho aj zodpovednosť za náhodné škody, poškodenia

alebo stratu tovaru.

IX.

Vady tovaru, reklamácia, rá ruka

9.1 Ak má dodaný tovar vady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru za vadný

tovar, dodanie chýbajúceho tovaru alebo vystavenie dobropisu na reklamovaný tovar. Tým nie

je dot knuté ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka. Pri dodaní náhradného tovaru je

predávajúci oprávnený požadovaf aby mu kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, vakom sa

mu dodal.

9.2 Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil. alebo

mal zistiť pri w naloženl odbornej starostlivosti pri prehl iadke, ktorú je povinný vykonať podla

bodu 6.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 7 dnf odo dňa dodania tovaru. V písomnej reklamácii

je kupujúci povinný uviesf číslo faktúry, alebo dodacieho list u vzťahujúce sana vadný tovar.



9.3. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v zmysle všeobecne záväzných právnych

predpisov.

K.
Zánik zmluvy

10.1 Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu ukončiť ešte pred dohodnutým splnením predmetu

zmluvy:

al písomnou dohodou, alebo

bI písomnou výpoveďou kedykorvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je

jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doručeni písomného oznámenia druhej zmluvnej strane a konči posledným dňom tohto

mesiaca.

KI.

Osobitné ustanovenia

11.1 Pre doručenie akejkofvek písomnosti, vrátane oznámenia o výpovedi zmluvy piati, i e

povinnosť doručenia plsomnosti je splnená, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať

alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

11.2 Znenie tejto zmluvy sa bude riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky.

11.3 V prípade akýchkolVek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárcv, tčo, It DPH) v subjektoch

účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom oznámiť. Ak dôjde z dôvodu

neoznámenia zmien v subjektoch účastnfkov zmluvy k spôsobeniu škodu, má poškodená

zmluvná strana nárok na jej náhradu.

KII.

Záverečné ust anovenia

12.1 Zmluvné strany súhlasia, že v súlade s podmienkami čerpania finančných prostriedkov zo

štrukturálnych fondov EÚ strpia výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s

dodávanými tovarmi kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí nen6vratnéhofinončného

príspevku uzavretej medzi kupujúcim a príslušným riadiacim orgánom pre OP info rmatizácie

spoločnosti (ďalej aj .. Zmluva o poskytnut! NFP"), a to oprávnenými osobami v zmysle

záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im

všetku potrebnú súčinnosť.

12.2 Pre vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy,

platia predpisy a ustanovenia vyplývajúce z Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

12.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené

obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou

12.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrži po jednom

vyhotovenf.



12.S Zmluvné strany V'thlasujú, le zmluvu uzavreli slobodne. vážne. nie v tiesni ani za nápadne

nevýhodných podmienok.

12.6 Zmluvné strany dalej vyhlasujú. le sl túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

toho. le obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočne] a slobodnej vô li ju podpfsali.

12.7 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom je j podpisu obidvoma zmluvnými stranami a v zmysle

§ Sa zákona l . 211/2000 z.e. o slobodnom pr lstupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v spojeni s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnost'

dr'lom nasledujúcim po dni jej zverejnen ia v Centrálnom registri zmlliv.

12.8 Predávajúci prehlasule, le súhlasí so zverejnenfm obsahu t ejto zmluvy podľa bodu 12.7.

V dňa .

Predávaj úci:

v mene: .

Prílohy:

V Rulomberi:u. dňa .

Kupujúci:

~tollcb univemu v RužDmberku

v mene: prof. Tadeusz žesepe, PhD.

rektor

Prnoha l . 1.:

Prnoha l . 2:
Parametre predmetu zákatky
Cenový návrh


